
 
 

R. Furriel Luiz Antônio Vargas, 250 – 6º andar -Bela Vista ,  Porto Alegre - RS, 90470-130 
Fone: 51 3388.1022    Fax: 51 3388.1003   -    www.physiquefisio.com.br 

 
 

 

NO RITMO DAS LESÕES: A SAÚDE DOS 

BAILARINOS POR TRÁS DAS CORTINAS  

 

Há muito tempo o Brasil deixou de ser somente a terra do futebol, ao menos quando o 

assunto são as lesões esportivas (cerca de 90% dos atletas profissionais sofrem de lesões 

ortopédicas). Elas acometem tanto os atletas profissionais, quanto os amadores. Mas 

uma coisa é certa: os que treinam arduamente e com uma frequência acima do limite 

do corpo, e principalmente os que realizam sem uma preparação correta e específica, 

fatalmente terão lesões, acompanhadas de dor, desconforto e até mesmo incapacidade 

de continuar treinando. E é por conta das características listadas acima, que podemos 

destacar os BAILARINOS.  

 

Esqueça a leveza! Para se ter uma ideia, quando se trata do risco de lesões, o Ballet 

pode ser comparado aos esportes de contato (Futebol Americano Profissional e Luta 

Romana).  Segundo informações da Reuters Health, em um estudo de oito meses da 

Companhia de Balé Pacific Northwest, de Seattle, os pesquisadores verificaram que 61% 

dos bailarinos sofrem pelo menos uma lesão capaz de afastá-los do palco. Os dados de 

outra pesquisa também surpreendem. Na companhia Boston Ballet pode-se observar 

que em um único ano ocorreram 137 lesões em 70 bailarinos do corpo de baile, dentre 

as quais, 73% se concentravam nos membros inferiores. As luxações, tendinites e 

contusões corresponderam a 75% dos diagnósticos. 
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Um sonho que se tornou realidade 

“A fisioterapia para mim tem tudo a ver com a dança. Nós bailarinos temos uma carga 

muito puxada e todos os dias aparece uma dorzinha nova. Se você não tem respeito com 

seu instrumento de trabalho, que é o seu corpo, acaba por se lesionar”, destaca Norton.   

 

 

 

Aos cinco anos Norton Ramos Fantinel começou a dançar ballet. Seu sonho: tornar-se 

um grande bailarino como seu ídolo Baryshnikov. Mas, para dar continuidade à sua 

escolha de vida e seguir firme no ritmo da música, teve que ser apresentado a uma 

grande “amiga”, a fisioterapia. “A fisioterapia surgiu através de uma doença que tive na 

fase de crescimento chamada Osgood Schlatter, uma enfermidade óssea que ocorre na 

ponta das epífises quando o osso cresce muito rápido e a musculatura não acompanha. 

Resumindo, cheguei na Physique – Centro de Fisioterapia quando tinha onze anos, sem 

conseguir esticar meus joelhos de tanto que doíam e estavam inflamados. Eu sempre 

tive o sonho de ser um grande bailarino e sem a fisioterapia nunca teria chegado onde 

cheguei”, conta.  

 

https://www.facebook.com/nortonrf
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Na adolescência, Norton viajou para os Estados Unidos, lugar onde ganhou uma famosa 

competição, a Youth America Grand Prix (http://www.yagp.org/). “Depois de viver por 

quatro anos e meio com uma carreira internacional, conquistando a posição de 

primeiro solista no Washington Ballet, voltei ao Brasil como Solista da São Paulo 

Companhia de Dança, e agora estou voltando novamente para os Estados Unidos, como 

sênior solista do Tulsa Ballet, uma das melhores companhias dos EUA. Vida de bailarino 

é assim, sempre viajando”. 

 

http://www.yagp.org/

